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11. Dokumentacja projektowa:
1) Zadanie 1
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz
z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni
ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu
a) projekty budowlane i wykonawcze
b) STWiORB
c) przedmiary robót
2) Zadanie 2
Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze
i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu
a) projekty budowlane i wykonawcze
b) STWiORB
c) przedmiary robót
3) Zadanie 3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla
zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa Jesionowa w Elblągu
a) projekt budowlany i wykonawczy
b) STWiORB
c) przedmiary robót
—

—

—

-
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Rozdział 1
Informacje o Zamawiającym i postępowaniu przetargowym
I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
tel: +48 55 23 07 105, fax +48 55 23 07 103
e-mail: epwik@epwik.com.pl
strona internetowa: http://www.epwik.com.pl
II. INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

Roboty budowlane oraz nadzór nad nimi są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Projekt
nr POIS.02.03.00-0O-0025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg).
Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju, Instytucją Pośred niczącą jest Ministerstwo
Środowiska, Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Beneficjentem jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną
dalej SIWZ, zastosowanie mają przepisy uPzp.
3. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem wchodzą w zakres Projektu, o którym mowa
w pkt II niniejszego rozdziału, którego łączna wartość jest wyższa niż równowartość kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp (dla
zamówień sektorowych na roboty budowlane powyżej 5.548.000 euro).
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) uPzp
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
5. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa Prawo zamówień publicznych,
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. poz. 1126),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2477).
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419),
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6) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r.
poz. 229 z późn. zm.),
7) Ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1830),
8) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

Rozdział 2
Opis przedmiotu zamówienia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu. Roboty budowlane polegają m.in. na wykonaniu
nowych jak i renowacji starych sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie lub przebudowie
przepompowni ścieków.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zadaniel: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz
z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni
ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu:
1) Budowa przepompowni ścieków „Kotwicza” obok istniejącej wraz z rozbiórką i wyłączeniem
z eksploatacji istniejącej przepompowni oraz przełączeniem kanałów technologicznych;
2) Budowa przepompowni ścieków „Nowodworska” wraz z odcinkami kanałów grawitacyjnych
o długości około 50,0 m;
3) Budowa kanału sanitarnego tłocznego od projektowanej przepompowni „Nowodworska” do
istniejącego węzła zasuw o długości około 100,0 m;
4) Przebudowa przepompowni ścieków „Grochowska;
5) Przebudowa kanału sanitarnego tłocznego od przepompowni „Nowodworska” do
przepompowni „Grochowska” o długości około 700,0 m.
Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę:
DUA -A.6740.642.2016.GP ul. Nowodworska, Kotwicza, Grochowska z dnia 9 lutego 2017 r.,
wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg;
El/03/17 z dnia 21 lutego 2017 r. (dotyczy: Budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej dla
dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków, dz. nr 167 i 171 obręb 14)
wydaną przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego.

—

—

-

Zadanie 2: Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i
Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka
w Elblągu:
1) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej;
2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszno;
3) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej;
4) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej;
5) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja Tysiąclecia;
6) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narciarskiej;
7) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmurnej;

Strona 5 z 27

Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu

8) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze;
9) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej
UWAGA:
Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Lotniczej będzie realizowana tylko w zakresie objętym
rysunkiem nr PZT-lI-2.1O Projektu zagospodarowania terenu (zamówienie nie obejmuje
przebudowy kanału w zakresie objętym rysunkiem nr PZT-II-2.9 Projektu zagospodarowania
terenu).
10) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzydlatej;
11) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bulwar Zygmunta Augusta;
12) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malborskiej;
13) Przebudowa przepompowni sieciowej „Malborska”;
14) Przebudowa przepompowni sieciowej „Tamka”.
Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę;
DUA -A.6740.641.2016.AO pozwolenie na budowę ul. Malborska, Zacisze, Bulwar Zygmunta
Augusta, Narciarska, Łódzka z dnia 9 lutego 2017 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg;
El/016/17 z dnia 21.02.2017 r. (dotyczy; Przebudowy odcinków kanalizacji sanitarnej na
terenie dzielnicy „Zatorze” i „Śródmieście” w Elblągu, dz. nr 100/2 obręb 21 teren kolejowy)
wydaną przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego;
El/04/17 z dnia 21.02.2017 r. (dotyczy; Przebudowy odcinków kanalizacji sanitarnej na
terenie dzielnicy „Zatorze” i „Śródmieście” w Elblągu, dz. nr 142/6, 247/1, 275/11, 300/1
obręb 15, 20/3, 73/2 obręb 21) wydaną przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego.

—

—

-

—

—

—

Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy
mieszkaniowej przy ul. Wiązowa Jesionowa w Elblągu;
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązowej —Jesionowej;
2) Budowa przepompowni ścieków Pl
-

Projekt budowlany został zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę 539/2016/ znak DUA
A.6740.539.20l6.KB z dnia 30 listopada 2016 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg.

-

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej stanowiącej

załącznik nr 11 do SIWZ. Komplet dokumentacji projektowej dla każdego z zadań obejmuje;
projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiary robót.
UWAGA:
Zamawiajqcy przekazuje przedmiary tylko do celów informacyjnych. Za ustalenie ilości robót I
innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczałtowego odpowiada wyłqcznie Wykonawca.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac,
usług i czynności określonych w niniejszej SIWZ, wzorze umowy i w dokumentacji projektowej
oraz wszelkich innych prac, usług i czynności nie wymienionych w tych dokumentach, a
koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia umożliwiającego użytkowanie
obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującym prawem.
5. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano
pochodzenie urządzeń, wyrobów lub materiałów, dopuszcza się stosowanie produktów
równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy urządzenia, wyroby i materiały użyte
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w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być
zastąpione innymi, o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i
walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi
urządzeniami, wyrobami i materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do
projektowanych jest obowiązany podczas realizacji zamówienia wykazać, że oferowane przez
niego roboty budowlane, w tym zabudowane urządzenia, wyroby i materiały, spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i montażu tablic informacyjnych które po
zakończeniu robót będą pełniły funkcję tablic pamiątkowych dla każdego zadania oraz jednej
tablicy informującej o dofinansowaniu Projektu ze środków NFOŚiGW. Opis wykonania, rodzaj
materiału i ilość tablic zawarte są w opisie działań promocyjnych stanowiących załącznik nr 10 do
SIWZ.
7. Zamówienie zostało podzielone na trzy części (Zadaniel, Zadanie 2 i Zadanie 3) opisane w pkt 1.2
niniejszego rozdziału. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia na które Wykonawca
może złożyć ofertę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na więcej niż jedno zadanie (część
zamówienia). Zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy na jedną, dwie lub
wszystkie części zamówienia. Na każde z zadań zawarta zostanie odrębna umowa.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy.
9. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
• pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie
w zakresie
realizacji robót budowlanych;
• pracownicy fizyczni wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane
z robotami budowlanymi działający pod kierownictwem Wykonawcy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów osób na podstawie
umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
10. Warunki wykonywania robót.
1) Wykonywanie robót w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w pasach
drogowych lub na czynnych przepompowniach ścieków.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie ciągłości odprowadzania
ścieków, zabezpieczenie i wydzielenie placu, gdzie będą wykonywane roboty pomocnicze
(odgrodzenie od stanowisk parkingowych i innych miejsc niezwiązanych z robotami) oraz
odpowiednie zabezpieczenie obiektów przebudowywanych.
2) Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy w trakcie realizacji robót dostępu do
pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń na cele biurowe i socjalne;
3) Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który zostanie przedłożony przez
Wykonawcę Zamawiającemu przed wprowadzeniem na plac budowy.
-

—
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11. Wymagania Zamawiającego dotyczące Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zgodnie z
7 ust. 8 wzoru umowy, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, wybrany
Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu „Harmonogramu rzeczowofinansowego”.
W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca zobowiązany będzie do podania:
1) kolejności, w jakiej zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot
umowy;
2) terminów i czasu realizacji poszczególnych robót z podaniem wartości wykonywanych
prac w okresach miesięcznych,
3) ogólnego opisu metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy;
W miarę potrzeb Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu. Wszystkie te
zmiany będą wymagać akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu nie może mieć
żadnego wpływu na zmianę umownego końcowego terminu zakończenia robót.
12. Wymagany przez Zamawiającego, minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i uznania go za należycie wykonany, co
potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót. Gwarancja odnosi się do całości
zamówienia, w skład którego wchodzą roboty budowlane oraz zabudowane urządzenia,
wyposażenie i armatura.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ustala się na okres 5 lat od daty
zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia i uznania go za należycie wykonany, co
potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót.
Uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji i odpowiadające im obowiązki Gwaranta
oraz tryb zgłaszania wad i ich usunięcia reguluje wzór umowy.
13. Uwagi końcowe:
13.1. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc robót, aby uzyskał wiedzę,
która może być konieczna do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamówienia.
13.2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy przed jej negatywnym
wpływem na środowisko oraz zobowiązany jest do usunięcia odpadów powstałych po
robotach budowlanych (gruz, ziemia, śmieci i inne) oraz odpadów technologicznych (osady
po czyszczeniu kanałów itp.), zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 21) odpady składować w szczelnych pojemnikach/kontenerach,
zabezpieczyć teren, na którym będą składowane.
Transport odpadów powinien odbywać się zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz
bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności uwzględniając właściwości fizyczne i
chemiczne odpadu w tym stan skupienia.
II.

KODY CPV:
45232440-8
45111200-O
45232410-9
45232423-3
45315100-9
45233200-1
39294100-O

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów do odprowadzania ścieków
Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Przepompownie ścieków.
Instalacyjne roboty elektryczne
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Artykuły informacyjne i promocyjne
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III.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
zadanie 1 maksymalnie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy,
zadanie 2 maksymalnie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy
zadanie 3 maksymalnie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
2. Określony w ust. 1 termin realizacji zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano
montażowych wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie lub dokumentów równoważnych.
-

—

-

—

-

—

-

Rozdział 3
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Za mawiającego warunki udziału w postępowa niu, dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż:
Zadanie 1 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych OO/100),
Zadanie 2 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych OO/100),
Zadanie 3 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych OO/100),
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż:
Zadanie 1 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych OO/100),
Zadanie 2 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100),
Zadanie 3 200.000,00 PLN ( dwieście tysięcy złotych 00/100),
3) osiągnął obrót (ogólny roczny) ogółem w wysokości nie mniejszej niż:
Zadanie J 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100),
Zadanie 2 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych 00/100),
Zadanie 3 500.000,00 PLN( pięćset tysięcy złotych OO/100),
za ostatnie 3 lata obrotowe, w każdym roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy za ten okres.
UWAGA:
Wykonawca składajqcy ofertę na więcej niż jednq część spełni warunki w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie, środki finansowe lub
zdolność kredytowq oraz gdy osiqgnqł obrót, w wysokościach stanowiqcych sumę
odpowiednich kwot dla poszczególnych zadań.
1.3. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
1.3.1 Wykonawca ubiegający się 0:
• Zadanie 1 i/lub 2:
spełni warunek jeżeli wykaże że, okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
wykonał:
a) dwie roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie
przepompowni ścieków,
b) dwie roboty polegające na bezwykopowej renowacji sieci:
jedna wtechnologii crackingu, o długości min 100 m,
—

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

—

-
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-

druga w technologii rękawa, o długości min 100 m,

UWAGA:

1) jeżeli w ramach jednej roboty wykonano przepompownię ścieków i renowację
sieci, to Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wykonania po
jednej robocie dla każdego z tych elementów,
2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie jeden z nich
musi wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch robót określonych pod lit. a),
pozostałe roboty będą sumowane.
•

Zadanie 3:

spełni warunek jeżeli wykaże że, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, wykonał;
a) jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie
przepompowni ścieków,
b) jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci
kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej o długości min. 200 m w pasach
drogowych.
—

UWAGA:

1) jeżeli w ramach jednej roboty wykonano przepompownię ścieków i sieć o
wymaganej długości, to Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek
wykonania po jednej robocie dla każdego z tych elementów,
2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie
doświadczenie oceniane będzie łącznie (sumowane).
1.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego niżej
wymienione osoby;
1) Kierownika budowy / kierownika robót sanitarnych
posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (lub inne, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w zakresie co najmniej sieci i instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych),
będącego członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w posiadanej specjalności;
który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót na co najmniej:
a) jednej robocie związanej z budową, rozbudową lub przebudową sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków (dotyczy
Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3),
b) jednej robocie związanej z renowacją kanalizacji sanitarnej metodą
crackingu (renowacja ta może być elementem robót o których mowa
pod lit. a) (dotyczy wyłącznie Zadania 2).
2) Kierownika robót elektrycznych i AKPiA
posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych,
—

—

—

—

—
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będącego członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w posiadanej specjalności,
który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót na co najmniej
dwóch robotach związanych z budową, rozbudową lub przebudową
przepompowni ścieków.
3) Kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej
posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
będącego członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w posiadanej specjalności,
który pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót na co najmniej
dwóch robotach związanych z budową, rozbudową lub przebudową
przepompowni ścieków.
4) Kierownika robót branży drogowej
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
będącego członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego,
posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe kierowaniu
robotami budowlanymi w posiadanej specjalności.
UWAGA:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1) Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk kierowników robót branży konstrukcyjnej
i drogowej pod warunkiem spełnienia przez wskazanq osobę wymagań dotyczących
kwalifikacji i doświadczenia dla tych stanowisk.
2) Zamawiający nie dopuszcza łączenia innych stanowisk nawet, jeżeli osoba będzie
posiadała wymagane doświadczenie i kwalifikacje, jak określa SIWZ.
3) Przez minimalne doświadczenie zawodowe rozumie się pełne lata czynne zawodowo
od daty uzyskania uprawnień.
4) Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa
w Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz.1332 ze zm.).
5) Zamawiajqcy określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego
Gospodarczego
Obszaru
oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a, oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
6) Wymagane przez Zamawiającego osoby zdolne do wykonania niniejszego
zamówienia, opisane powyżej, stan owiq minimalny skład osób wymaganych do
realizacji zamówienia.
7) Wykonawca w swojej ofercie winien wskazać takie osoby zdolne do realizacji
niniejszego zamówienia, które posiadają znajomość języka polskiego w stopniu
umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie, bądź musi
dysponować osobą zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenie na język polski własnym
staraniem i na własny koszt.

C
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1.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 23 Cz wyłączeniem o którym mowa w art. 133 ust. 4 ) i art. 24
ust. 5 uPzp.
—

Rozdział 4
Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia
1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących
oświadczeń i dokumentów:
1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (dalej jednolity dokument, JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Jednolity dokument sporzqdza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym
w rozporzqdzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.,
ustanawiajqcym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Dostęp do formularza JEDZ jest następujqcy:
1. https://ec. europa. eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
2. Importowanie JEDZ (plik: espd-request.xml)
Materiały informacyjne i instrukcja wypełniania formularza JEDZ sq dostępne na stronie
Urzędu Zamówień Publicznych: https://www. uzp. goy. pl/baza-wiedz y/iednolity-europeiski
dokument-zamowienia.
UWAGA:
1) Szczegółowq instrukcję składania JEDZ opisano w rozdziale 5 SIWZ.
2) Jeżeli ilość informacji służqcych potwierdzeniu spetn lenia warunków udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (wymagania opisane
w rozdziale 3 pkt 1.3.1 i 1.3.2) jest znaczqca i nie jest możliwe umieszczenie jej
w odpowiednich wierszach części IV lit. C JEDZ, Zamawiajqcy proponuje skorzystać
z formularzy:
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (załqcznik nr 5
do SIWZ);
—

—
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Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
niezbędnych do wykonania 2amówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik
nr6doSlWZ)
i złożyć je z ofertą.
1.2.Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 1.4 SIWZ
jeżeli
Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach
podmiotu trzeciego wg wzoru w załączniku nr 4 do SIWZ.
1.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty JEDZ dotyczące
tych podmiotów.
1.5.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa jednolite dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. J pkt 23 uPzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(załącznik nr 7 do SIWZ).
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa uPzp. Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
—

—

-

3.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału:

1)

2)

dokumentów
potwierdzających,
że
Wykonawca
ubezpieczenie
posiada
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia określoną przez Zamawiającego.
Wykonawca wraz z polisą lub innym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia zobowiązany jest wykazać opłacenie składek związanych
z ubezpieczeniem poprzez dołączenie dowodu opłaty, o ile nie wynika to z samej polisy
lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków fina nsowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w kwocie określonej przez Zamawiającego, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert;

t
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rachunku zysków i strat za ostatnie trzy lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy za ten okres, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychód
netto ze sprzedaży za wymagany okres;
4) dowodów określających, czy roboty budowlane wykazane na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty;
5) wykazy, o których mowa w pkt 1.1. Uwaga 2) tj.: Wykaz robót budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat (wzór załącznik nr 5 do SIWZ) oraz Wykaz osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór załącznik nr 6 do SIWZ), jeżeli
informacji żądanych w Wykazach nie zawarto w JEDZ lub nie złożono z ofertą w formie
zafącznika do JEDZ.
3)

—

—

3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 I 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 I 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1126)— wg wzoru załącznik nr 8 do SIWZ
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, udziału w postępowaniu, powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
-

4.

Strona 14 z 27

Kontrakt K.2 Budowa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu

5.

6.

7.

8.
9.

10.

oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 3 tj. spośród dokumentów wymienionych w pkt 3.1.
przedstawia dokument lub dokumenty podmiotu dotyczące wyłącznie zasobów, na które się
powołuje i wszystkie dokumenty wymienione w pkt.3.2. służące wykazaniu braku podstaw do
wykluczenia tego podmiotu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokumenty na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie tych warunków. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie, składa oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób
mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają odpowiednie,
aktualne dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).
Wszelkie oświadczenia, w tym zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega
Wykonawca, składane są w oryginale w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów
składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu. Analogiczny wymóg dotyczy
JEDZ składanego przez podwykonawcę.
Dokumenty inne niż oświadczenia, w tym zobowiązanie, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia takiego dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszelkie wartości pieniężne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, podane w dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niż
wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego według stanu na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
w Dz.Urz. UE.
W zakresie nie uregulowanym powyżej, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).

Rozdział 5
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej.
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2.
3.

Ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci pisemnej.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: sprawy merytoryczne Igor Zasadziński,
tel. 55230213, e-mail: igor.zasadzinski@epwik.com.pl, sprawy formalne
Beata Adamkiewicz,
tel. 552307432, e-mail: beata.adamkiewicz@epwik.com.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta
elektroniczna (złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych np. CD, pendriye jest
niedopuszczalne). JEDZ należy przesłać na adres e-mail: przetarni@erwik.com.pI.
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .xps, .odt.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie
JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności wjednym z ww. formatów.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem
świadczącym usługi certyfikacyjne
podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i
Smart Sign) lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej
w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje
dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych wJEDZ.
f) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym pod pisem
elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej przetargiepwik.com.pI w taki sposób,
aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie: 360/3457/2018 Kontrakt K.2,
zadanie
NAZWA WYKONAWCY.
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ
z serwera pocztowego Zamawiającego.
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie
—

—

-

-

...-
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7.

w trybie art. 26 ust. 3 uPzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Rozdział 6
Wymagania dotyczące wadium
1.

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem
terminu (tj. dnia i godziny) składania ofert, wadium w wysokości:
1) Zadanie 1 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy);
2) Zadanie 2 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy);
3) Zadanie 3 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy).
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie (część zamówienia), oferta musi być
zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadium na poszczególne zadania.
Wadium może być wnoszone wjednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach ba nkowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd nościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Elbląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4, Nr 41
1160 2202 0000 0003 5606 0779 w Banku Millennium Spółka Akcyjna, przed terminem składania
ofert, z oznaczeniem „Wadium- Postępowanie 360/3457/2018, Budowa i przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu —Zadanie 1 i /lub
Zadanie 2 i/lub Zadanie 3* Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
*niepotrzebne skreślić.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Elbląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300
Elbląg „ ul. Rawska 2-4. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą
w odrębnej kopercie a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.
Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien:
1) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach
określonych w ust. 10 i 11;
2) zawierać zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
-

—

—

2.

„

3.

4.

5.

6.

7.
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8.
9.

10.

11.

12.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni.

Rozdział 7
Opis sposobu przygotowania oferty
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ,

2)

wypełniony formularz ZESTAWIENIE CEN wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ,

3)

zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 1.4 SIWZ jeżeli
Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego wg wzoru załącznik nr 4
do SIWZ,

-

—

-

4)

ewentualne pełnomocnictwa:
—

—

5)

o którym mowa w pkt 3, jeżeli ofertę podpisują osoby inne, niż uprawnione
w dokumencie rejestracyjnym,
o którym mowa w rozdziale 14 pkt 1, dot. Wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie,

dowód wniesienia wadium.

UWAGA:

2.

Jednolite europejskie dokumenty zamówienia JEDZ Wykonawcy, każdego z Wykonawców
fw przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), podmiotów trzecich (w przypadku, gdy
Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów), podwykonawców (w przypadku, gdy
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom) składa się
pocztq elektronicznq, zgodnie z opisem w rozdziale 5.
Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.

Strona 18 z 27

Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków wmieście Elblągu

3.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4.

Dokumenty sporządzone w języku obcym

5.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.

6.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7.

Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

8.

Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę i opatrzone pieczątka lub czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

9.

Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz
opisana następująco:

są składane wraz z tłumaczeniem

na język polski.

nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka firmowa)
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział Obsługi Klienta
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg
Polska
OFERTA
Postępowanie 360/3457/2018
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w
mieście Elblągu
Zadaniel, Zadanie2, Zadanie 3
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej
w powyższy sposób.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać

ofertę. Zmiana, uzupełnienie tub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie
oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np.
Zmiana
Postępowanie
360/3457/2018, Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
ścieków w mieście Elblągu Zadaniel, Zadanie2, Zadanie 3
„

—

12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419). Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
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Rozdział 8
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Miejscem składania ofert jest Dział Obsługi Klienta Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg.
Oferty należy składać, we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres: Elbląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Dział
Obsługi Klienta, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, z wyraźnym oznaczeniem postępowania.
Termin składania ofert upływa dnia 06.11.2018 toku, o godz. 10:00.
Otwarcie ofert:
1) Oferty zostaną otwarte w dniu 06.11.2018 toku, o godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego,
pokój 17.
2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Komisja przetargowa poda Wykonawcom do wiadomości informacje, o których mowa w art. 86
ust.4 uPzp.
Informacje o których mowa w art. 86 ust.5 uPzp Zamawiający zamieści na stronie Internetowej
http://www.epwik.com.pl.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 uPzp.

Rozdział 9
Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Określona w formularzu cenowym cena jest kwotą ryczałtową.

2.

Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w
niniejszej SIWZ.

3.

Cena musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

4.

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5.

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

6.

Cena oferowana przez Wykonawcę winna być kompletna i jednoznaczna. Oferta musi być tak
skalkulowana, aby zawierała całkowitą cenę realizacji przedmiotu zamówienia za cały zakres i
czas realizacji projektu. Cena musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wchodzące
w zakres realizacji zamówienia z uwzględnieniem zadań przypisanych Wykonawcy.
Cena musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (tj. musi obejmować
wszelkie koszty i wydatki, które mogą być wymagane podczas prowadzenia robót wraz
ze wszelkimi niezbędnymi robotami przygotowawczymi, tymczasowymi, towarzyszącymi i

7.

I
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porządkowymi oraz ze wszelkimi ryzykami ogólnymi i zobowiązaniami wyszczególnionymi
wyraźnie lub domyślnie w dokumentach, na których oparta jest oferta).
8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca
ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania
zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
9. Cena nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji,
oprócz przypadków opisanych we wzorze umowy załącznik nr 9 do SIWZ.
UWAGA:
—

1) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem
umowy kosztorys z kalkulacjami szczegółowymi. Kosztorys należy sporządzić na podstawie
przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, z uwzględnieniem wymagań niniejszej SIWZ fw tym wzoru umowy). Wszelkie
roboty niewymienione w kosztorysie uważać się będzie za zawarte w cenach innych pozycji.
Kosztorys ma zawierać kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych zawierające pełny
wydruk tj. nakłady z wyceną, wartość pozycji i cenę jednostki przedmiarowej
(kosztorysowej) z narzutami.
2) Kosztorys ofertowy ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego przy rozliczeniach
częściowych, i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia umownego, a stawki w nim przyjęte
będą miały zastosowanie do kalkulacji rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych oraz
ewentualnych robót dodatkowych.
3) Kosztorys służył będzie sporządzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
4) Załączony do SIWZ przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Za ustalenie ilości
robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Rozdział 10
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.
2.

Ocena będzie odbywać się oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena (brutto) 90% (max 90 pkt)
2) Gwarancja jakości 10% (max 10 pkt)
Sposób oceny ofert:
1) dla kryterium Cena CC) przyjmuje się następujący mechanizm punktowy:
Cmin
C=
x 90
-

-

3.

Cbad

gdzie:
C
ilość punktów oferty badanej w kryterium cena.
najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie.
Cmin
cena (brutto) oferty badanej.
Cbad
-

-

-

2) dla kryterium Gwarancja jakości (Gw) przyjmuje się następujący mechanizm punktowy:

t

Okres gwarancji jakości

Punkty

36 m-cy min

O
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Za każdy miesiąc powyżej 36 miesięcy
(tj. za miesiące od 37 do 59)

O 42

60 m-cy max

10

Podczas oceny ofert Zamawiający w celu przyznania punktów rozpatrywać będzie okres
gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Jeżeli
Wykonawca zadeklaruje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy, to do porównania ofert Zamawiający
przyjmie długość gwarancji wynoszącą 60 miesięcy.
Gwarancja odnosi się do całości zamówienia, w skład którego wchodzą roboty budowlane oraz
zabudowane urządzenia, wyposażenie i armatura.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów
(C+Gw).
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu
matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Za mawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział 11
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.
Przed podpisaniem umowy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na zasadach opisanych w rozdziale 12.
Warunki, na których będzie zawarta umowa określa wzór umowy załącznik nr 9 do SlWZ
Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu:
a) kopię uprawnień zawodowych osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia wraz
z zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym wpis na listę
członków (z określonym w nim terminem ważności),
b) kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego
przy rozliczeniach częściowych i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia umownego, a
stawki w nim przyjęte będą miały zastosowanie do kalkulacji rozwiązań zamiennych, robót
niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.
W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, o której mowa
w rozdziale 14 ust. 2.
Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym rozdziale, będzie
uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.
-
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Rozdział 12
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 %
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, zaokrąglonej w dół do pełnych tysięcy.

2.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach ba nkowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczęd nościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2018 r. poz. 110).
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148
ust. 2 uPzp.
Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta nieodwołalnie i
bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze
pisemne wezwa nie Za mawiającego, zawierające oświadczenie Zamawiającego iż Wykonawca
nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Elbląskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i
Kanalizacji
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg Nr 41 1160 2202 0000 0003 5606 0779
w Banku Millennium Spółka Akcyjna przed terminem podpisania umowy, z oznaczeniem nr
postępowania i nr zadania.
W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu dokumentu.
Zwrot zabezpieczenia:
1) Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone
zostanie poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego wykonanych robót
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą
30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady licząc od daty protokołu odbioru końcowego wykonanych
robót.

3.

4.

„

5.

6.
7.

Rozdział 13
Informacje dotyczące podwykonawców
1.

Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy:
1) Zamawiający żąda wskazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy.
2) Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 uPzp, w celu wykazania spełnienia warunków

tt
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udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
2.

Szczegółowe postanowienia regulujące zasady zawierania umowy z podwykonawcami zawiera
wzór umowy załącznik nr 9 do SIWZ.
-

Rozdział 14
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
1.

2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni zastosować się do
odpowiednich postanowień SIWZ, a ponadto zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, Wykonawcy
składający ofertę wspólną muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą (wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako
reprezentant pozostałych).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana,
przedłożą Zamawiającemu przed zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców, która powinna zawierać:
1) cel działania konsorcjum,
2) oznaczenie czasu trwania (obejmującego co najmniej okres realizacji przedmiotu
zamówienia),
3) określenie zasad współdziałania Wykonawców w celu wykonania zamówienia;
4) zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz określenie
odpowiedzialności za wykonanie danego zakresu zamówienia;
5) sposób i zasady wzajemnego rozliczenia za wykonany zakres zamówienia;
6) zasady koordynacji, współdziałania oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za
koordynację,
7) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
8) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu zrealizowania zamówienia.

Rozdział 15
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
1.
2.
3.

Wzór umowy, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą
w przypadkach wymienionych w 19 wzoru umowy.
Dla każdego z zadań zawarta zostanie odrębna umowa.
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Rozdział 16
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt. 5 uPzp.
Wykonawcy przysługuje wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 1 uPzp wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 uPzp.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się
za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Rozdział 17
Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu,
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg;
2) administrator wyznaczył jako inspektora ochrony danych osobowych p. Wojciecha
Poznańskiego, tel. 552307242, e-mail; iod@epwik.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kontrakt K.2
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
w mieście Elblągu realizowanego w ramach projektu nr POIS.02.03.00-000025/17 pn.
„Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” sygnatura postępowania:
360/3457/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Rani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
—

—

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

—

9)

—

—

—

Wyjaśnienia:
*

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianq wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianq postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uRzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załqczników,

**

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania. w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

2.

Do obowiązków Wykonawcy należy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami fyide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskaf, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

t
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W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do
oferty, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Rozdział 18
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem okoliczności,
o których mowa w treści art. 93 ust. 4 uPzp.
3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu
zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
4. Postępowanie prowadzi się wjęzyku polskim.
5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich
6. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia s
się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

DYREK L
mgr /nż.A,7ti.z

ARZĄD
Kurkjcw
Elbląskie Przedsiębioyso
Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ogranicznną odpowiedzfanocją
(EP WlK Sp. z o. o.)
82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4
tel.55 230 71 05
fax55 230 71 03
NIP 578-Oo-02-157 REGON 170172210
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Dane dotyczące Wykonawcy! Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Nazwa;

*:

Siedziba/adres:
Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
Numer KRS:
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OFERTA
1.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych

„Kontrakt

K.2

Budowa

i

przebudowa

sieci

kanalizacji

sanitarnej

wraz

z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu” realizowanych w ramach projektu
nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji
Elbląg” (sygn. postępowania

/2018)

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Zadanie 1

*:

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową
przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza
i Nowodworska w Elblągu
netto
PLN (słownie
brutto
PLN (słownie
zawierającą podatek od towarów i usług VAT

t”

J

)„
)„
-

% w wysokości

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

PLN

Zadanie 2

•

Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz
z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu
netto
PLN (słownie
)„
brutto
PLN (słownie
)„
zawierającą podatek od towarów i usług VAT

Zadanie 3

-

% w wysokości

PLN

*:

Budowa

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla
mieszkaniowej przy ul. Wiązowa
Jesionowa w Elblągu
netto
PLN (słownie
brutto
PLN (słownie

zabudowy

—

zawierającą podatek od towarów i usług VAT

-

% w wysokości

)„
)„
PLN

Informujemy, że wybór naszej oferty: *
1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług;
2) wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego (wskazać należy nazwę/rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić

do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku)

2.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy i zebraliśmy wszelkie konieczne informacje do
przygotowania oferty.

3.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w SIWZ.

4.

Oferujemy okres gwarancji jakości:
Zadanie 1 *
miesięcy (minimum 36 miesięcy),
*
Zadanie 2
miesięcy (minimum 36 miesięcy),
*
Zadanie 3
miesięcy (minimum 36 miesięcy),
liczony od daty podpisania protokotu odbioru końcowego robót. Gwarancja odnosi się do całości
zamówienia, w skład którego wchodzą roboty budowlane oraz zabudowane urządzenia,
wyposażenie i armatura.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru
—

—

—

końcowego robót.
5.

Oświadczamy, że akceptujmy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 9
do SIWZ.

6.

Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

I

-_-—
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7.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się przed
podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz dostarczyć
wszelkie dokumenty wymagane w SIWZ.

8.

Uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.

Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy samodzielnie bez udziału Podwykonawców
udziale Podwykonawców. Następujący zakres robót zostanie zlecony Podwykonawcom: *
Zadanie 1:

/

przy

Nazwa części zamówienia zlecona Podwykonawcom
Nazwa i adres Podwykonawcy
Zadanie 2:
Nazwa części zamówienia zlecona Podwykonawcom
Nazwa i adres Podwykonawcy
Zadanie 3:
Nazwa części zamówienia zlecona Podwykonawcom
Nazwa i adres Podwykonawcy

10. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje zawarte
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym
uczestnikom postępowania:*

Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia.

*
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12. Oświadczenia
JEDZ
(Wykonawcy /Wykonawców
wspólnie
zamówienie / Podmiotu na zasoby którego Wykonawca powołuje się
przesłane pocztą elektroniczną na adres wskazany w SIWZ.

/

ubiegających
się
o
Podwykonawcy*) zostały

Hasła dostępu do dokumentów

(nazwy firm, formaty dokumentów, daty przesłania, hasła, inne informacje)
13. Wadium zostało wniesione w formie
Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr

Załączniki:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

„

*

dnia

podpis i piecz qtka lub czytelnie napisane imię i nazwisko
osoby uprawnionej/osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

niepotrzebne skreślić
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ZESTAWIENIE CEN

[„„

i
Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Fundusz Spójności

Unia Europejska

*:

ul. Grochowska i ul. Nowodworska

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

2

2.1

2.3 Roboty rozbiórkowe istniejqcych obiektów

2.2 Roboty ziemne

Wymagania ogólne

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

3

2

1

1

Wartość robót netto
[zł]

wyszczególnienie

i.p.

4

Podatek VAT
[zł]

5

Wartość robót brutto
[zł]

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej
przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu

Zadanie 1

przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu” realizowany w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17
pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” (sygn. postępowania
/2018)

Wykonawca

Infrastruktura i środowisko

Fundusze
Europejskie

Przepompownia ścieków „Grochowska”

Przepompownia ścieków „Nowodworska”

25

2.6

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

Przepompownia ścieków „Kotwicza”

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Tablica informacyjna/pamiqtkowa 1 szt.

3.1

3.2

3.3

3.4

33

4.

4.1
OGÓŁEM

Razem działania promocyjne

Razem ul. Kotwicza

Wymagania ogólne

ul. Bulwar Augusta i ul. Wapienna

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

2

2.1

Strnna2z5

3

2

1

1

Wartość robót netto
[zł]

Wyszczególnienie

L.p.

Podatek VAT
[zł]

7

Wartość robót brutto
[zł]

Zadanie 2 *:
Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków
Malborska i Tamka w Elblągu

ul. Kotwicza

3.

Razem ul. Grochowska i ul. Nowodworska

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

2.4

Roboty rozbiórkowe istniejqcych obiektów

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

Przepompownia ścieków „Tamka”

ul. Malborska

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe istniejqcych obiektów

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

Przepompownia ścieków „Malborska”

ul. Narciarska

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe istniejqcych obiektów

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

ul. Łódzka

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe istniejqcych obiektów

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

ul. Chmurna

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Roboty ziemne

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.

4.1

42

4.3

4.4

5.

5.1

52

5.3

5.4

6.

6.1

6.2
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Razem ul. Łódzka

Razem ul. Narciarska

Razem ul. Malborska

Razem ul. Bulwar Augusta i ul. Wapienna

Roboty ziemne

2.2

„

ul. Janowska

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Roboty ziemne

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

7.

7.1

72

7.3

Roboty ziemne

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

ul. Zacisze

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Roboty ziemne

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

8.2

8.3

9.

9.1

9.2

93

10.

Razem ul. Janowska

Razem ul. Chmurna

Razem ul. Zacisze

Razem ul. Lotnicza

Strnna4z5

Ogółem

Razem działania promocyjne

10.2 Tablica informująca o dofinansowaniu ze środków NFO1GW 1 szt.

10.1 Tablica informacyjna/pamiątkowa 2szt.

Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni

-

8.1

.

Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej

6.4

ul. Lotnicza wyłącznie w zakresie objętym rysunkiem nr PZT-II-2.1O Projektu
zagospodarowania terenu

Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów

63

t
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Przepompownia z wyposażeniem

Przepompownia zagospodarowanie terenu

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

Posadowienie przepompowni

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Wykonanie sieci elektrycznych wewnętrznych na terenie przepompowni

1.3

1.4

2.

21

3.

3.1

niepotrzebne skreślić

dnia

Tablica informacyjna/pamiqtkowa 1 szt.

41

„

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

4.

Strona 5z5

OGÓŁEM

Razem działania promocyjne

Razem część elektryczna

Razem część konstrukcyjna

Rurociqg tłoczny

1.2

Razem część sanitarna

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.1

-

CZĘŚĆ SANITARNA

2

1

L

wyszczególnienie

L.p.
4

3

5

t-

podpis i piecz qtka lub czytelnie napisane imię i nazwisko osoby uprawnionej (osób
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

[zł]

Wartość robót brutto
[zł]

Jesionowa w Elblągu
Podatek VAT
[zł]

—

Wartość robót netto

Zadanie 3 :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Wykonawca

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych: „Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu” realizowanych
w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej
w Aglomeracji Elbląg” (sygn. postępowania
/2018)
Nazwa i adres Podmiotu:

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia

Zadanie 1 *
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową
przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i
Nowodworska w Elblągu
Zadanie 2 *
Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z
przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu

Zadanie 3 *
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Wiązowa
Jesionowa w Elblągu
—
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Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

c)

zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

Oświadczam, iż zrealizuję roboty budowlane i/lub usługi*, do realizacji których wymagane
zdolności techniczne lub zawodowe (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie).

„dnia
*

są

podpis i pieczqtko lub czytelnie napisane imię i
nazwisko osoby uprawnionej (osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Wykonawca

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:
„Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
w mieście Elblągu” realizowany w ramach projektu nr POIS.02.03.00-OO-0025/17 pn. „Modernizacja
gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” (sygn. postępowania
/2018)
Wykaz robót budowlanych wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie składany w celu wykazania spełnienia
-

warunków udziału w postępowaniu dla: Zadania 1; Zadania 2, Zadania 3*

L.

P

Przedmiot zamówienia
opis pozwalający na weryfikację warunków Opisanych w
rozdz. 3 pkt 1.3.1 SIWZ: termin realizacji, rodzaj robót,
technologia wykonania, obiekt i lokalizacja, parametry
charakterystyczne )średnica, długość, wydajność itp.),
wartość robót

Podmiot realizujący
zamówienie
Podmiot na rzecz, którego roboty budowlane zostały
wykonane
(nazwa, adres,
nr telefonu do kontaktu)

.
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*

niepotrzebne skreślić
**wskazać podmiot no zosoboch którego wykonawco polega i zakres udostępnienia zasobów

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody określające czy roboty wskazane w tabel) zostały wykonane

należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty
-
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W przypadku polegania na wiedzy doświadczeniu innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

podpis i pieczqtko lub czytelnie nopisone imię i
nozwisko osoby uprownionej (osób uprownionych)
do reprezentowanio Wykonawcy

„dnia

I
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wykonawca

ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

WYKAZ OSÓB
przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:
„Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
w mieście Elblągu” realizowany w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn. „Modernizacja
gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” (sygn. postępowania:

/2018)

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zadanie 1; Zadanie 2, Zadanie 3*

Dostępność
imię, nazwisko
ifunkcja

posiadane uprawnienia

Lp

1

2

3

**

Doświadczenie-

4

Własna!
dysponowanie
bezpośrednie
5

oddany do
dyspozycji przez
inny podmiot
(nazwa podmiotu)!
dysponowanie
pośrednie
6

1

2

3

4

5

*
**

niepotrzebne skreślić,”
należy podać dokładny opis uprawnień (zakres, specjalność, specjalizacja), datę i numer decyzji, organ,
który uprawnienia wydał (Wykonawca może dołączyć do oferty decyzję o nadaniu uprawnień);
Dof(nansowano ze środków
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Gospodarki Wodnej

undus<
Infrastruktura i Środowisko

1
[WT :KEj
(ęiiiii

Unia Europejska
Fundusz Spójności

należy podać wszelkie informacje pozwalajqce na weryfikację wymagań opisanych w rozdz. 3 pkt 1.3.2
SIWZ tj. wymienić i scharakteryzować roboty budowlane na których zdobyte zostało doświadczenie (podać

stosownie do wymagań w siwz: rodzaj robót, obiekt i lokalizacja, technologia wykonania, parametry
charakterystyczne: średnica, długość, wydajność itp.), podać pełnionq funkcję;
W przypadku „dysponowania pośredniego” (kolumna nr 6) Wykonawca zobowiqzany jest udowodnić
Zamawiajqcemu, iż będzie dysponował osobami przez okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania mu do
dyspozycji wymienionych osób

„dnia

podpis i pieczątka lub czytelnie napisane imię i
nazwisko osoby uprawnionej (osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Niniejsze oświadczenie należy wypełnić i złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiajqcego na
stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. S ustawy Pzp.

Załącznik nr 7 do SIWZ
Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Wykonawca

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
PRZYNALEŻNOŚCI
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
O
przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:
„Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
w mieście Elblągu” realizowany w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn. „Modernizacja
gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” (sygn. postępowania”
/2018)

Zadanie 1; Zadanie 2, Zadanie 3*

Oświadczam, że;
1) nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, który złożył odrębną ofertę w ww.
postępowaniu*
2) należę do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww.
postępowaniu*:
1)
2)
podać nazwy i adresy tych wykonawców)

UWAGA:

„Grupa kapitałowa” w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798)

dnia
*

podpis i pieczqtka lub czytelnie napisane imię i
nazwisko osoby uprawnionej (osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr S do SIWZ

Wykonawca

Zamawiający:
Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O NIEZALEGANIU Z OPŁACENIEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:
„Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
w mieście Elblągu” realizowany w ramach projektu nr POIS.02.03.00-OO-0025/17 pn. „Modernizacja
gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” (sygn. postępowania
/2018)

Zadanie 1; Zadanie 2, Zadanie 3*

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r poz. 1725 ze zm.).

„dnia
*

podpis i pieczqtka lub czytelnie napisane imię i
nazwisko osoby uprawnianej (osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9 do SIWZ

UWAGA: dla każdego zadania zawarta zostanie odrębna umowa

UMOWA Nr
zawarta w dniu
w Elblągu pomiędzy:
Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko- mazurskie, Polska, prowadzącą działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126018
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, o kapitale zakładowym 109.330.500,00 PLN, Zarząd
Dyrektor Zarządu Andrzej
Kurkiewicz, NIP 578-00-02-157, Regon 170172210, reprezentowaną przez:
1
2
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
z siedzibą
zarejestrowanym w
pod numerem
posiadającym
NIP:
„ Regon
„ reprezentowanym przez:
1
2
zwanym w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”
—

(

Zwanymi łącznie Stronami

(

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych „Kontrakt K.2 Budowa i przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu” realizowany w ramach
projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji
Elbląg” (sygn. postępowania
/2018) dla:
*
Zadania 1: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz
z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni
ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu
*
Zadania 2: Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i
Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu
*
Zadania 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla
zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa Jesionowa w Elblągu
została zawarta umowa o następującej treści:
-

* 1 Akty prawne i definicje
1.

-

Akty prawne odnoszące się do przedmiotu umowy:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.);
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
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szczegółowego za kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.).
c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn.zm.).
d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.).
2. Definicje:
Na potrzeby Umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenia niniejszym im
przypisane chyba, że kontekst wymaga inaczej:
1) „Obowiązujące Przepisy” oznaczają wszelkie międzynarodowe, krajowe, miejscowe
przepisy mające wpływ lub obejmujące swoją jurysdykcją, nawet pośrednio, Roboty,
Umowę, transport towarów, materiałów czy sprzętu na Teren budowy I z Terenu budowy,
w tym w szczególności pozwolenie na budowę i wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne oraz orzeczenia sądowe dotyczące lub związane z Robotami, a także
wszelkie przepisy, z którymi Roboty są łub będą związane. Pojęcie takie obejmuje
w szczególności przepisy, zarządzenia, regulaminy itp. dotyczące godzin pracy, hałasu,
szkodliwości, zanieczyszczeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) „Umowa” oznacza niniejszą Umowę oraz dokumenty stanowiące jej integralną część.
Dokumenty składające się na Umowę są przede wszystkim traktowane jako wzajemnie się
uzupełniające. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia umowy okażą się
sprzeczne lub rozbieżne, nie będzie miało to wpływu na ważność całej umowy. Strony
dołożą wszelkich starań w celu wyeliminowania takich postanowień lub zastąpienia ich
innymi uzgodnionymi postanowieniami.
Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna
część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:
1. Treść Umowy
2. Dokumentacja projektowa
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej przedmiotu
Zamówienia
5. Oferta Wykonawcy, wraz ze wszystkimi załącznikami.
3) „Dokumentacja projektowa” oznacza część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia dla Robót budowlanych
określonych w Umowie, która zawiera poniższe opracowania:
a. projekty budowlane, wykonawcze
b. przedmiary robót (dokumenty wyłącznie o celów pomocniczych)
c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4) „Oferta Wykonawcy” oznacza formularz ofertowy i dokumenty złożone przez
Wykonawcę, którego wybrano w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym
zawarcie Umowy.
5) „Kosztorys ofertowy” dokument dostarczony przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę.
Kosztorys ofertowy ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego przy rozliczeniach
częściowych i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia umownego, a stawki w nim przyjęte będą
miały zastosowanie do kalkulacji rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych oraz
ewentualnych robót dodatkowych.
-

-
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6) „Okres gwarancyjny” oznacza okres po ukończeniu i odebraniu wszystkich Robót określonych
Umową, w którym wszelkie wady, usterki i awarie powstałe w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania Robót, winny zostać usunięte przez Wykonawcę. Okres ten liczony jest
od daty bezusterkowego odbioru końcowego, dokonanego przez Zamawiającego.
7) „Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru” oznacza osobę lub podmiot wyznaczony przez
Zamawiającego do działania w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane oraz zakresu zadań określonych w umowie dotyczącej sprawowania
nadzoru inwestorskiego, przy realizacji niniejszej Umowy.
8) „Harmonogram
rzeczowo-finansowy”
oznacza
harmonogram
określający
kolejność
postępowania zmierzającego do wykonania Robót. Zawiera opis poszczególnych części Robót, ich
wartości, terminy wykonania.
9) „Spory” oznaczają wszelkie spory czy różnice zdań jakiegokolwiek rodzaju zaistniałe pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą w związku z Umową lub prowadzeniem Robót w trakcie
wykonywania Umowy, czy też przed lub po rozwiązaniu Umowy, odstąpieniu od niej bądź jej
naruszeniu.
10) „Roboty” oznaczają wszelkie roboty budowlane określone w Umowie.
11) „Sprzęt Wykonawcy” oznacza wszelki sprzęt budowlany, urządzenia i inne przedmioty
zapewniane przez Wykonawcę i wymagane przy wykonywaniu Robót.
12) „Raport o postępie robót” oznacza dokument zawierający informacje z postępu prac i stanu
finansowego zaawansowania Robót. Szczegółowy wzór Raportu zostanie ustalony przez
Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru i Zamawiającego.
13) „Protokół konieczności”
dokument przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, zawierający uzasadnienie dla wykonania Robót
dodatkowych i/lub zamiennych.
14) „Protokół z negocjacji” dokument przygotowany przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiającym zawierający uzgodnione z Wykonawcą wynagrodzenie dla Robót
dodatkowych i/lub zamiennych.
15) „Protokół Odbioru Końcowego” oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera
Kontraktu/l nspektora nadzoru i Zamawiającego stwierdzający wykona nie przedmiotu umowy t.j.
wykonanie Robót oraz sporządzenie wymaganych umową dokumentów.
16) „Protokół Odbioru Częściowego” oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera
Kontraktu/Inspektora nadzoru i Zamawiającego stwierdzający wykonanie kompletnych obiektów
wchodzących w zakres umowy.
17) Dokumentacja powykonawcza
przygotowana przez Wykonawcę dokumentacja odbiorowa
zawierająca: dokumentację powykonawczą projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dokumenty
potwierdzające parametry i wfaściwości wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz
potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowiązującymi przepisami, atesty, protokoły z prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, instrukcje
obsługi, DTR zamontowanych urządzeń, sprawozdania z przeprowadzonych rozruchów,
powykonawcze instrukcje obsługi i konserwacji, przygotowane przez Wykonawcę jako twórcę
oraz zakupione od innych twórców prawa autorskie, w tym dokumentacja, zainstalowane
programy komputerowe, aplikacje do wizualizacji SCADA i do urządzeń mikroprocesorowych,
PLC, HMI, pliki z konfiguracją urządzeń itd.
18) „Teren budowy” oznacza każde miejsce, wjakim wykonywane są prace związane z wykonaniem
przedmiotu umowy.
-

—

—
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* 2 Przedmiot Umowy
Treść dla zad. 1:
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania 1 Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej
dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową
nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu. Szczegółowy zakres i opis
przedmiotu Umowy jest zawarty w niżej wymienionych dokumentach:
1.1.Projekty budowlane, wykonawcze pn.
1) Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy „Zawodzie” wraz z budową nowej
przepompowni ścieków „Kotwicza”,
2) Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy „Zawodzie” wraz z przebudową
przepompowni ścieków „Grochowska” oraz budową nowej przepompowni ścieków
„Nowodworska”
stanowiące Załącznik Nr 1 do Umowy.
1.2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektu pn: Budowa i
przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy „Zawodzie” wraz z przebudową
przepompowni ścieków „Grochowska” oraz budową nowych przepompowni ścieków
„Nowodworska” i „Kotwicza”
stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy.
1.3.Opis działań promocyjnych stanowiący Załącznik Nr 3 do Umowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje:
2.1. Roboty budowlane
1) Budowa przepompowni ścieków „Kotwicza” obok istniejącej wraz z rozbiórką i
wyłączeniem z eksploatacji istniejącej przepompowni oraz przełączeniem kanałów
technologicznych;
2) Budowa przepompowni ścieków „Nowodworska” wraz z odcinkami kanałów
grawitacyjnych o długości około 50,0 m;
3) Budowa kanału sanitarnego tłocznego od projektowanej przepompowni „Nowodworska”
do istniejącego węzła zasuw o długości około 100,0 m;
4) Przebudowa przepompowni ścieków „Grochowska;
5) Przebudowa kanału sanitarnego tłocznego od przepompowni „Nowodworska” do
przepompowni „Grochowska” o długości około 700,0 m.
2.2. Działania promocyjne wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej/pamiątkowej.
-

-

Treść dla zad. 2:
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania 2 Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej
na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków
Malborska i Tamka w Elblągu. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy jest zawarty w niżej
wymienionych dokumentach:
1.1. Projekty budowlane, wykonawcze pn.
1) Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy „Zatorze” i
„Śródmieście” Obręb nr 21: 100/2 teren PKP,
2) Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy „Zatorze” i
„Śródmieście” w zakresie przebiegu w obrębie Portu Morskiego Elbląg oraz dróg
wojewódzkich nr 500, 503, 504,
3) Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy „Zatorze” i
-

—

J
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„Śródmieście” wraz z przebudową przepompowni ścieków „Malborska” i „Tamka”
stanowiące Załącznik Nr 1 do Umowy.
1.2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przebudowa odcinków
kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową
przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu stanowiąca Załącznik Nt 2 do umowy.
1.3.Opis działań promocyjnych stanowiący Załącznik Nr 3 do Umowy.
Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje:
2.1. Roboty budowlane
1) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janowskiej;
2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszno;
3) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej;
4) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślusarskiej;
5) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja Tysiąclecia;
6) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narciarskiej;
7) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chmurnej;
8) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze;
9) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej w zakresie objętym rysunkiem nr
PZT-ll-i10 Projektu zagospodarowania terenu (Umowa nie obejmuje przebudowy kanału
w zakresie objętym rysunkiem nr PZT-ll-2.9 Projektu zagospodarowania terenu);
10) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skrzydlatej;
11) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bulwar Zygmunta Augusta;
12) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malborskiej;
13) Przebudowa przepompowni sieciowej „Malborska”;
14) Przebudowa przepompowni sieciowej „Tamka”.
2.2. Działania promocyjne wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych/pamiątkowych
oraz jednej tablicy informującej o dofinansowaniu z NFOŚ1GW.
-

Treść dla zad. 3:
T. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania 3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa
Jesionowa
w Elblągu. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy jest zawarty w niżej wymienionych
dokumentach:
1.1.Projekt budowlany i wykonawczy pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa
Jesionowa
w Elblągu stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy.
1.2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa
Jesionowa w Elblągu stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy.
T.3.Opis działań promocyjnych stanowiący Załącznik Nr 3 do Umowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje:
2.1. Roboty budowlane
1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiązowej—Jesionowej;
2) Budowa przepompowni ścieków Pl.
2.2. Działania promocyjne wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej/pamiątkowej.
-

-

-

-

-

Część wspólna dla wszystkich zadań:
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac, usług i czynności określonych
w niniejszej Umowie i w Dokumentacji projektowej oraz wszelkich innych prac, usług i czynności
niewymienionych w tych dokumentach, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu
Umowy umożliwiającego użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującym
prawem.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się przed podpisaniem Umowy z Dokumentacją projektową,
którą uznaje za kompletną, niewadliwą i wystarczającą do należytego wykonania przedmiotu
Umowy oraz ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez
niego przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma
dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych Umową, zgodnie z
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż, zasadami sztuki budowlanej
i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów od powiadających
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski,
nadto z przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach.
6. Roboty budowlane realizowane w ramach Umowy są współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(Projekt nr POIS.02.03.00-OO-0025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji
Elbląg). Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju, Instytucją Pośredniczącą jest
Ministerstwo Środowiska, Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
3.

3 Termin realizacji zamówienia

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy jest data zawarcia Umowy.
2. Termin zakończenia Umowy ustala się na dzień:
zadanie 1 maksymalnie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy,
zadanie 2 maksymalnie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy,
zadanie 3 maksymalnie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Określony w ust. 2 termin obejmuje wykonanie robót budowlano
montażowych wraz
z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
dokumentu równoważnego. Wykonanie robót budowlano
montażowych potwierdzone
zostanie Protokołem Odbioru Końcowego.
-

—

-

—

-

—

—

—

4 Rozpoczęcie i postęp Robót
1.

W terminie 14 dni po podpisaniu niniejszej Umowy, Zamawiający z udziałem Inżyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren budowy. Wykonawca
zobowiązany jest przyjąć Teren budowy we wskazanym terminie.
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót i będzie je kontynuował z najwyższą starannością
zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3. Żadne postanowienia niniejszego paragrafu nie będą interpretowane jako ograniczenie
Wykonawcy w rozpoczęciu, całkowicie na jego ryzyko, Robót poza Terenem budowy, zamawiania
materiałów, usług lub innych przedmiotów koniecznych do wykonania Robót w jakimkolwiek
czasie poprzedzającym termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. W wypadku opóźnienia w realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego bez uzasadnionej

-

c
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przyczyny Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin do nadrobienia opóźnień pod
rygorem odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zastosować
się do żądania Zamawiającego w terminie 3 dni od momentu jego zgłoszenia.
5 Współpraca stron
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Obowiązki Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru pełni
zgodnie z zawartą
umową pomiędzy Zamawiającym a
Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy/Kierownik robót sanitarnych
Zamawiający ma prawo żądać zmiany Przedstawiciela Wykonawcy podając przyczyny tego
żądania.
W przypadku zmiany przedstawiciela Wykonawcy, wymagane jest aby osoba mająca pełnić tę
funkcję spełniała wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zmiana przedstawiciela nie wymaga aneksu do
U mowy.
Inżynier Kontraktu/Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń
związanych z jakością i ilością Robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego
z Umową i Dokumentacją projektową wykonania przedmiotu Umowy.
Inżynier Kontraktu /lnspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Za mawiającego decyzji niosących skutki fina nsowe powodujące zwiększenie wynagrodzenia
umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących
powstaniem straty w mieniu o znaczących rozmiarach. Zamawiający nie dokona zapłaty
wynagrodzenia za Roboty wykonane z naruszeniem postanowień zdania pierwszego.

* 6 Obowiązki Zamawiającego
1.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
przekaza nie Wykonawcy kompletu Dokumentacji projektowej,
przekazanie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę,
przekazanie Wykonawcy Terenu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
opiniowanie/zatwierdzanie dokumentów przygotowywa nych przez Wykonawcę,
dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów Robót, w tym Robót podlegających
zakryciu, w terminach i trybie ustalonych w Umowie.
Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę, a w szczególności jakości, terminowości wykonania i użycia właściwych
materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w Dokumentacji
projektowej, niniejszej Umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi obowiązującymi
przepisami dotyczącymi realizacji Robót.
Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia żądać od Wykonawcy usunięcia z Terenu budowy każdej
osoby fizycznej lub osoby prawnej, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych przez Wykonawcę zadań lub której obecność na Terenie
budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.
—

—

—

—

—

—

2.

-

3.
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7 Obowiązki Wykonawcy
1.

2.
3.

4.

„p,

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy i oddania go Zamawiającemu
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, aktami prawnymi wymienionymi w 1, zasadami
wiedzy technicznej, normami wskazanymi w Dokumentacji projektowej oraz do usunięcia wad i
usterek, które ujawnią się w okresie wykonywania Robót, oraz w okresie rękojmi i gwarancji.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i potencjał kadrowy i techniczny do
realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z najwyższą starannością i w sposób
niewadliwy, w szczególności terminowo, rzetelnie, sumiennie z uwzględnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej ustaleniami, zasadami sztuki budowlanej i
obowiązującymi przepisami,
2) ponoszenia wszelkiego ryzyka, w tym ryzyka wynikającego z istnienia przeszkód
naturalnych (geologicznych) i innych, jak niewybuchy i niezinwentaryzowane obiekty
podziemne, obejmującego straty i szkody dotyczące Robót i materiałów składających się na
Roboty od chwili podpisania Umowy do chwili zatwierdzenia przez Zamawiającego
Protokołu Odbioru Końcowego,
3) zatrudnienia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy osób posiadających właściwe
kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia stałej obecności kadry
technicznej Wykonawcy na budowie w godzinach realizacji Robót,
4) prowadzenia bieżących uzgodnień z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru,
5) sporządzania wymaganych Umową dokumentów i opracowań,
6) protokolarnego przejęcia Terenu budowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez
Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja
Umowy,
7) ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich za szkody w ich
mieniu oraz na zdrowiu i życiu, od momentu przekazania Terenu budowy do zatwierdzenia
przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego,
8) wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż, zgodnie
z opracowanym przez Wykonawcę Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
9) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
w szczególności energii elektrycznej i wody. Wykonawca winien zastosować się do
odpowiednich zarządzeń dostawcy medium lub właściwych organów władzy oraz uiścić
wszelkie wymagane opłaty,
10) przygotowania tymczasowej organizacji ruchu na czas Robót i pokrycia kosztów utrzymania
tej organizacji ruchu oraz uzyskania zgody na zajęcie ulic, chodników i innych elementów
pasa drogowego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
w imieniu Zamawiającego uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz poniesie koszty
administracyjne uzyskania decyzji i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
11) bieżącego zabezpieczania wykonywanych Robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich
efektów w tym konserwacji wszelkiego oznakowania oraz zabezpieczenia Terenu budowy
przed dostępem osób niepowołanych,
12) uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zgody na wycinkę drzew i krzewów oraz ponoszenia
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13)

14)
15)

16)
17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

kosztów związanych z jej uzyskaniem i wykonaniem,
wykonania na swój koszt wszelkich robót tymczasowych, umożliwiających wykonanie
przedmiotu Umowy, w tym np. zapewnienia dojazdu do posesji, zapewnienia ciągłości
odprowadzania ścieków,
umożliwienia wykonywania czynności przez przedstawicieli organów władzy oraz
eksploatatorów sieci,
bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa i technologii określonej projektem dla
wykonywanych przez Wykonawcę robót ziemnych, zapoznania się z planem uzbrojenia
podziemnego. W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inne
przeszkody (np. znaleziska archeologiczne) Wykonawca zobowiązany jest przerwać Roboty
i natychmiast zawiadomić właściwe służby i Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru,
zapewnienia ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków właścicielom i użytkownikom
posesji,
powiadomienia, z właściwym wyprzedzeniem, użytkowników i właścicieli przełączanych
posesji o ewentualnych chwilowych wyłączeniach wody, elektryczności i innych mediów i
terminach przełączenia instalacji kanalizacji sanitarnej. Powiadomienia każdego
użytkownika winno nastąpić w drodze pisemnej oraz poprzez wywieszenie właściwych
zawiadomień w miejscach ogólnodostępnych,
zawiadamiania Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających
lub ulegających zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem.
Niewykonanie przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż
obowiązany on będzie do odkrycia takich robót w zakresie niezbędnym do ich zbadania, a
następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt,
niezwłocznego powiadomienia Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, oraz przesłania
kopii Zamawiającemu, o każdym zauważonym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce
w Robotach, Dokumentacji projektowej,
zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej na własny koszt,
przedłożenia, na każde żądanie Zamawiającego, inwentaryzacji geodezyjnej oraz
udokumentowa nych pomia rów geotechnicznych sporządzonych przez osobę posiadającą
uprawnienia zawodowe,
uzyskania od Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru wszelkich niezbędnych zatwierdzeń
technologii, materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy,
opracowania i przekazania Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji
powykonawczej oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do zakończenia budowy i
odbioru Robót w wersji papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej (płyta DyD).
przygotowania i złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu
nadzoru budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
dokumentu równoważnego,
podjęcia, na swoją odpowiedzialność i koszt, wszelkich środków zapobiegawczych,
wymaganych przez dobrą praktykę budowlaną oraz panujące okoliczności, w celu ochrony
sąsiednich nieruchomości przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy,
utrzymywania w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. oraz
ponoszenia w tym zakresie pełnej odpowiedzialności przed policją, strażą miejską i innymi
służbami publicznymi,
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27) utrzymywania wszelkich nieruchomości i obiektów oddanych Wykonawcy do dyspozycji

5.
6.

7.

łi

w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje,
28) przywrócenia do stanu z dnia przejęcia nieruchomości i obiektów zajętych czasowo
w związku z realizacją przedmiotu Umowy,
29) usunięcia z Terenu budowy na koszt Wykonawcy, w uzgodnieniu z Inżynierem
Kontraktu/Inspektorem Nadzoru, materiałów i przedmiotów pozyskanych podczas robót
rozbiórkowych, które nie są przeznaczone do ponownego użycia lub wbudowania (np. gruz,
ziemia, rury, śmieci i inne odpady) i postępowania z nimi zgodnie z Ustawą o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 21). Zamawiający wskaże, które ze
zdemontowanych
urządzeń,
wyposażenia
i
materiałów
nadają
się
do
zagospodarowania/użytku i określi miejsce do którego Wykonawca zobowiązany będzie je
przewieźć (odległe nie dalej niż 10 krn od Terenu budowy) i przekazać Zamawiającemu
pokwitowanie odbioru ich ilości i asortymentu.
30) uporządkowania Terenu budowy po zakończeniu Robót, zwrotnego przekazania Terenu
budowy Zamawiającemu po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego,
31) ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone własnym działaniem lub
zaniedbaniem, podczas wykonywania przedmiotu Umowy, osobom trzecim na Terenie
budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
Zamawiającego, w tym ponoszenia wszelkich skutków finansowych z tytułu roszczeń
wniesionych przez właścicieli lub użytkowników sąsiadujących nieruchomości,
32) naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu
Umowy na innych nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania przez
Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód
ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego
z Umowy,
33) ponoszenia pełnej odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej z tytułu wypadków
i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień Umowy, a także
w związku z wykonywaniem czynności wynikających z realizacji Umowy,
34) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony
środowiska na Terenie budowy i na terenie przyległym, z uwzględnieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w stopniu całkowicie
zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego,
35) ponoszenie opłat z tytułu ewentualnych kar, związanych z zanieczyszczeniem środowiska
oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, naliczonych w związku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy wynikających z działalności Wykonawcy,
36) właściwego i terminowego wykonania prac objętych przedmiotem Umowy;
Wszystkie koszty wynikające z zapisów ust. 4 uważa się za wliczone w wynagrodzenie
Wykonawcy określone w 14 ust. 1.
Wykonawca zobowiązuje się, że dane udostępnione w toku wykonywania Umowy zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do
zabezpieczenia tych danych, aby w żaden sposób (poprzez kopiowanie, nagrywanie, zapisywanie)
informacje nie zostały wykorzystane przez osoby trzecie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i zdarzenia zaistniałe na Terenie budowy od
chwili przekazania mu przez Zamawiającego Terenu budowy do chwili powrotnego
protokolarnego przekazania Terenu budowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do
ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszej Umowy, od mogących wystąpić szkód,
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nagłych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż
zł (dla
zadania 1 500 000,00 zł. dla zadania 2
1 000 000,00 zł, dla zadania 3
200 000,00 zł) i
utrzymywać takie ubezpieczenie przez cały okres Umowy aż do faktycznego zakończenia prac,
dokonania odbioru i powrotnego protokolarnego przekazania Terenu budowy przez Wykonawcę
Zamawiającemu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najpóźniej. Kopię polisy
z dowodem opłacenia składek Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego żądanie.
8. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy sporządzi Harmonogram rzeczowofinansowy realizacji Robót w układzie miesięcznym prezentujący terminy i kwoty realizacji, który
będzie służyć między innymi do rozliczenia wykonanych Robót. Harmonogram i jego zmiany
podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie realizował Umowę zgodnie z przedłożonym Harmonogramem rzeczowofinansowym realizacji Robót.
10. Wykonawca dołączył do Umowy Kosztorys ofertowy, który ma wyłącznie charakter dokumentu
pomocniczego przy rozliczeniach częściowych i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia
umownego określonego w 14 ust. 1 Umowy, a stawki w nim przyjęte będą miały zastosowanie
do kalkulacji rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych oraz ewentualnych robót
dodatkowych.
-

—

—

8 Materiały
1.

Wykonawca zapewni do wykonania Umowy w ramach ustalonego w
14 ust. 1 Umowy
wynagrodzenia niezbędne materiały i urządzenia. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do
akceptacji Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru materiały i urządzenia przeznaczone do
wbudowania oraz listę proponowanych ich dostawców i producentów.
2. Akceptacja, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki
wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia dla użytych do
wykonania przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, łącznie
z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklaracjami zgodności oraz sporządzić inne
niezbędne dokumenty wymagane przez Prawo budowlane.
9 Dokumenty Wykonawcy
1.

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu, Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru
dokumenty wymienione w niniejszym paragrafie oraz inne dokumenty konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy.
2. Opóźnienia w przekazaniu przez Wykonawcę tych dokumentów nie będą podstawą do żadnych
roszczeń Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania Umowy lub uzyskania dodatkowego
wynagrodzenia.
3. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy w formie wymaganej przez Prawo
budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiednie i uprawnione osoby.
4. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca wykona we własnym zakresie Plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia BIOZ, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego.
5. W trakcie prowadzenia Robót Wykonawca będzie wykonywał we własnym zakresie;
1) raporty o postępie robót,

I
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6.
7.

2) dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe i finansowe zrealizowanych Robót
w okresie rozliczeniowym,
3) wszelką inną dokumentację, obliczenia, rysunki itp., którą Zamawiający, Inżynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru uzna za niezbędną dla właściwego wykonania przedmiotu
Umowy.
Po zakończeniu Robót, przed odbiorem końcowym, Wykonawca sporządzi we własnym zakresie
Dokumentację powykonawczą.
Każde wystawienie faktury przez Wykonawcę poprzedzone być musi sporządzeniem przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykonanie rzeczowe i finansowe zrealizowanych
Robót w okresie rozliczeniowym oraz Raportu o postępie robót. Wzory tych dokumentów
zostaną sporządzone przez Wykonawcę i wymagają zatwierdzenia przez Inżyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Dokumenty te powinny zawierać
w szczególności następujące informacje;
1) Opis wykonanego zakresu Robót z określeniem wartości i ilości wykonanych Robót na
podstawie Zestawienia cen i/lub Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w okresie sprawozdawczym,
narastająco.
2) Zaawansowanie rzeczowe (%)
w okresie sprawozdawczym,
narastająco.
3) Zaawansowanie finansowe f%)
w okresie sprawozdawczym,
narastająco.
4) Opis zgodności postępu Robót z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
porównanie zaawansowania Robót z Harmonogramem,
wpływ stanu zaawansowania Robót na termin realizacji Umowy.
5) dokumenty potwierdzające wykonanie Robót i jakość Robót (wyniki badań, szkice
geodezyjne, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły
odbioru częściowego, końcowego robót, fotografie itp.),
6) karty przekazania odpadów,
Dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe i finansowe zrealizowanych Robót w okresie
rozliczeniowym oraz Raport o postępie robót podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.
W przypadku niezatwierdzenia dokumentów Wykonawca ma obowiązek ich skorygowania. Tylko
zatwierdzone dokumenty stanowią podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Wykonawca, ma obowiązek dokumentowania wykonywanych Robót. Wszelkie obliczenia i szkice
niezbędne do określenia ilości Robót oraz inne dokumenty np. wyniki badań, pomiarów, szkice
geodezyjne, fotografie, protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, protokoły
odbioru częściowego, końcowego robót, protokoły konieczności, protokoły z negocjacji stanowią
załączniki do dokumentów rozliczeniowych o których mowa w ust. 7.
-

-

-

-

-

-

-

-

8.

9.

10 Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy Podwykonawcom jedynie za pisemną
zgodą Zamawiającego.
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2. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za
terminowość i jakość Robót wykonywanych przez Podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie Umowy, także w części powierzonej
Podwykonawcom. Wykonawca wobec Zamawiającego jest odpowiedzialny za działania i
zaniechania Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego potencjał techniczny lub
osobowy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania Robót lub dotrzymania terminów,
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
5. Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą Wykonawcy na zawarcie tej umowy.
7. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać co najmniej:
1) oznaczenie stron umowy,
2) zakres zleconych robót,
3) kwotę wynagrodzenia za roboty (kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu
robót wynikająca z oferty Wykonawcy),
4) termin wykonania powierzonego zakresu robót,
5) informacja o aktualnym numerze rachunku bankowego Podwykonawcy,
6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (termin nie może być dłuższy niż 30 dni od
d nia doręczenia Wykonawcy (Podwykonawcy) faktury potwierdzającej wykonanie zleconej
roboty budowlanej).
8. Zamawiający w terminie 10 dni ma prawo zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.
7 pkt 6.
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 8
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 0,5 % kwoty (brutto) określonej
14 ust. 1 przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej
w
umowy. Termin zapłaty określony w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy (Podwykonawcy) faktury potwierdzającej wykonanie zleconej dostawy lub usługi).
12.Postanowienia ust. 5-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13.Do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców
z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stwierdzające, że Wykonawca na

-
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dzień wystawienia faktury wywiązał się ze zobowiązań finansowych względem Podwykonawców.
Do faktury końcowej Wykonawca ma obowiązek dołączyć oświadczenia wszystkich
podwykonawców o których mowa w poprzednim zdaniu, o ostatecznym rozliczeniu i zapłacie
wszystkich należności wynikających z zawartych umów. Brak złożenia takiego oświadczenia lub
złożenie do Zamawiającego przez któregokolwiek z podwykonawców roszczenia o zapłatę
upoważni Zamawiającego do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia sprawy lub skorzystania
przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 14.
14.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie umowne bez odsetek.
15.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie
pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji o zamiarze zapłaty
bezpośredniej uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
18.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy (brutto) określonej w 14 ust. 1 może stanowić podstawę
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
19. Niewykonanie obowiązków określonych w niniejszym paragrafie skutkować może odstąpieniem
Zamawiającego od Umowy, o którym mowa w 18 ust. 2 pkt 3 Umowy oraz naliczeniem kar
umownych, o których mowa w 16 ust. 1 pkt 4 i 5 Umowy.
„

11 Personel Wykonawcy i warunki zatrudnienia pracowników
1.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia oraz spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i BHP.
2. Na Terenie budowy Wykonawcę reprezentuje Kierownik Budowy/Kierownik robót sanitarnych.
Do kierowania robotami budowlanymi poszczególnych branż Wykonawca wskazał: kierownika
robót branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i AKPiA oraz drogowej.
3. W przypadku konieczności zastąpienia osoby wymienionej w ust. 2 nową osobą, Wykonawca
zobowiązuje się zapewnić osobę spełniającą wymagania określone w specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zmiana osoby wymaga
akceptacji na piśmie Zamawiającego, ale nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Wykonawca i Podwykonawcy mają obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).
1) pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie w zakresie realizacji
robót budowlanych;
2) pracownicy fizyczni
wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane
z robotami budowlanymi działający pod kierownictwem Wykonawcy przez cały okres
wykonywania tych czynności w ramach Umowy.
5. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wymienionych w ust. 4. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca w ciągu 3 dni przedkłada:
1) oświadczenia swoje i Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności o których mowa w ust. 4. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawców na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4. (np. kopię
umowy/umów o pracę, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń). Dokumenty te powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL).
6. Za niewykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 4 i 5 Zamawiający może naliczyć kary
umowne w wysokości określonej w 16 ust. 1 pkt 6 i 7Umowy.
—

—

—

* 12 Odbiory i terminy odbiorów
J.

2.

3.

4.

Przewiduje się dokonywanie poniższych odbiorów Robót:
1) odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikaniu,
2) odbiór częściowy,
3) odbiór końcowy.
Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru Robót, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez stosowny wpis do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie na piśmie
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
Przystąpienie do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 3 dni po ich zgłoszeniu Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru przez
Wykonawcę.
Odbiór częściowy będzie prowadzony dla kompletnie wykonanych (wybudowanych,
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przebudowanych lub rozbudowanych) obiektów np. kanału w ulicy, pompowni ścieków, po
wykonaniu prób lub zakończeniu pomyślnie rozruchu próbnego.
Wykonawca zgłaszając odbiór częściowy jest zobowiązany przekazać Inżynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjęcia przez
Inżyniera Kontraktu: pomiary geodezyjne
wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze,
zatwierdzone wnioski materiałowe, protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, wyniki
sprawdzeń, protokoły z uruchomienia, protokoły z prób szczelności, regulacji, nośności oraz inne
dokumenty określone przez Inżyniera Kontraktu.
Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru,
Inżynier Kontraktu przystąpi do odbioru nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Z odbioru sporządza się
Protokół Odbioru Częściowego podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego.
Odbioru częściowego dokona Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru z udziałem Zamawiającego i
Wykonawcy. Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru dokona oceny jakościowej wykonanych
Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją projektową
W przypadku niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót uzupełniających lub
robót wykończeniowych Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru częściowego.
Wykonawca jest zobowiązany przed zakończeniem odbioru częściowego Robót do
przeprowadzenia szkolenia pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy.
Wykonawca zgłaszając odbiór częściowy przedłoży Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru,
a ten po sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaże Zamawiającemu, wszystkie dokumenty
niezbędne do prowadzenia eksploatacji (instrukcje obsługi i konserwacji, DTR) obiektów
wykonanych (wybudowanych, przebudowanych lub rozbudowanych) w ramach Robót
pod legających odbiorowi częściowemu.
Obiekty, dla których zostanie wystawiony Protokół Odbioru Częściowego i które zostaną
włączone do systemu kanalizacji sanitarnej, będą eksploatowane przez Zamawiającego. Wydanie
Protokołu Odbioru Częściowego nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy z wykonania
Umowy jako całości i nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do zgłaszania zastrzeżeń co do
jakości Robót i ich ewentualnych wad w ramach odbioru końcowego.
Odbiór końcowy następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich Robót objętych
Umową i przekazaniu Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kompletnej Dokumentacji
powykonawczej. Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, w imieniu Zamawiającego, wyznacza
termin rozpoczęcia odbioru końcowego nie późniejszy niż 14 dni od otrzymania powiadomienia
na piśmie, o którym mowa w ust. 2. Z odbioru sporządza się Protokół Odbioru Końcowego
podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki w przedmiocie
Umowy, w tym wady lub braki w Dokumentacji powykonawczej, to czynności odbioru zostaną
przerwane i wyznaczony zostanie termin usunięcia wad i usterek, a także termin ponownego
przystąpienia do czynności odbiorowych. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i
terminy na usunięcie wad i usterek będą zawarte w protokóle podpisanym przez strony.
Jeżeli Wykonawca nie usunie terminie wad i usterek ujawnionych w trakcie czynności
odbiorowych, wówczas Zamawiający jest uprawniony do:
—

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty o jaką ujawnione wady i usterki
umniejszają wartość wykonanych Robót,
powierzenia usunięcia wad i usterek wybranej przez siebie osobie trzeciej bez
upoważnienia Sądu na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania
Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich usunięcia.
15. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad i usterek nie nadających się do usunięcia
Zamawiający może:
odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady i usterki umożliwiają użytkowanie
przedmiotu Umowy.
16. Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji wszelkich innych roszczeń i
uprawnień przewidzianych w niniejszej Umowie.
17. Wykonawca wyraża zgodę na eksploatację przez Zamawiającego wykonanych części przedmiotu
Umowy (odcinki sieci) przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
-

-

-

-

513 Gwarancja i rękojmia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty budowlane oraz
zabudowane urządzenia, wyposażenie i armaturę na okres
miesięcy od daty
uznania Robót za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie Protokołem Odbioru
Końcowego, o którym mowa w 5 12 ust. 12 Umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie 5 lat od daty uznania Robót za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie
Protokołem Odbioru Końcowego, o którym mowa w 5 12 ust. 12 Umowy. Okres rękojmi ulega
przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie zjego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady istniejące w czasie odbioru, wady, które
ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub
wady, o których Zamawiający dowiedział się po dokonaniu odbioru końcowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również te wady, które
ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, lecz które powstały
w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi.
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę/podwykonawcę materiałów,
urządzeń, wyposażenia, armatury i Robót, z których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą
Umowę, przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu bez konieczności składania przez Wykonawcę
wtym zakresie dodatkowego oświadczenia i obowiązuje przez okres równy okresowi gwarancji
udzielonej przez danego producenta/dostawcę/podwykonawcę.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie, telefonicznie, faksem lub e-mailem.
Zawiadomienie będzie zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich
usunięcie.
Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko,
między innymi do:
a) usuwania w uzgodnionym z Zamawiającym terminie ujawnionych wad w przedmiocie
Umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych
Strona 17 z 25

7.

8.
9.

10.

od wad. Maksymalny czas napraw nie może przekroczyć 14 dni. W sytuacji uzasadnionej i
udokumentowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dopuszcza
się możliwość przedłużenia tych terminów.
b) przystąpienia do napraw Robót w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, które nie są skutkiem
niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. Właściwa eksploatacja to każde działanie
Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, obiektu oraz
zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji.
W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony
sporządzają protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę
wad zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do
odnotowania tego faktu w protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego
podpisania wyżej wymienionego protokołu oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji,
tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.
W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiający może bez upoważnienia Sądu powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie rzeczy
wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy lub obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o
którym mowa w 5 17 Umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub
technicznej.
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może od Umowy odstąpić lub
żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz kolejny. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają
użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o
którym mowa w 5 17 Umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i
technicznej.
Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych uprawnień
wynikających z kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody
z powodu wystąpienia wad i/lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie.
Usunięcie wad sposób i terminy powinny być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego
i Wykonawcę.
Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zamawiający może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu rękojmi.
Jeżeli Wykonawca dokonał w ramach gwarancji istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
Ta sama zasada ma zastosowanie do części rzeczy wymienionej. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Zamawiający nie mógł
z niej korzystać.
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także żądać od Wykonawcy usunięcia szkód,
które wady spowodowały oraz usunięcia szkód powstałych w trakcie usuwania wad, a także
—

—

11.

12.

13.

14.

15.

t

—
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szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy.
16. Nie są objęte gwarancją szkody powstałe wskutek:
1) normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją,
2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew
instrukcjom obsługi i konserwacji przekazanym Zamawiającemu,
3) sity wyższej.
17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
* 14 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy ustala się ryczałtowe wynagrodzenie
Wykonawcy, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych
przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w łącznej kwocie
Brutto
zł,
słowniern

1.

Netto:

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

zł,
słownie
Podatek yAT
%
zł,
słownie
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr4 do niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,
włącznie z podatkiem VAT oraz inne opłaty związane z wykonaniem Umowy. Obejmuje ono
wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie jest wyrażone i będzie płatne w złotych polskich, nie będzie podlegało zmianom
w okresie realizacji Umowy.
Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy w sposób
wolny od wad, wykonanego w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami
Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
merytorycznej itp.
Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę
oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet gdyby w chwili zawarcia
Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów Robót i innych świadczeń,
z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w 19 Umowy.
Wynagrodzenie płatne będzie następująco:
1) do kwoty stanowiącej 90 % wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 należności wypłacane
będą sukcesywnie, stosownie do postępu Robót,
2) pozostałe 10 % wynagrodzenia wypłacane zostanie po zakończeniu i odebraniu Robót oraz
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 7:
1) pkt 1 będzie Protokół Odbioru Częściowego wymieniony w 12 ust. 6 lub wykonanie przez
Wykonawcę Robót o wartości nie mniejszej niż
zł netto (dla Zadania 1 -400 000 zł,
Zadania 2
200 000,00 zł) potwierdzone przez Inżyniera
500 000,00 zł., Zadania 3
Kontraktu/Inspektora Nadzoru,
-

(

J

t-i

—
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2)

pkt 2 będzie dostarczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
dokumentu równoważnego.
9. Wynagrodzenie, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
na podstawie prawidłowej pod względem formalnym i
rachunkowym faktury. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami wymienione w 10 ust. 13.
10. Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
11. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo żądać odsetek
ustawowych za czas opóźnienia.
„

15 Nierezydenci
1.

W przypadku, gdy Wykonawca jest nierezydentem:
1) Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy należny podatek u źródła,
2) nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz płatności, dostarczy ważny certyfikat rezydencji.
Certyfikat ważny jest przez okres 1 roku od dnia jego wydania. Po tym czasie Wykonawca
zobowiązany jest do jego odnowienia,
3) w przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, Zamawiający naliczy
podatek w oparciu o polskie przepisy,
4) Wykonawca- nierezydent przekaże Zamawiającemu dane: identyfikator NIP lub inny numer
służący do identyfikacji do celów podatkowych uzyskany w państwie, w którym ma siedzibę,
w przypadku braku takiego numeru inny numer identyfikacyjny nadany w kraju, w którym
ma siedzibę, nazwę pełną, nazwę skróconą, datę rozpoczęcia działalności (dzień-miesiąc-rok),
kod kraju wydania, adres siedziby Wykonawcy (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica,
nr domu, nr lokalu).
—

16 Kary umowne

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych za:
1) opóźnienie w wykonaniu Umowy, w terminie, o którym mowa w 3, w wysokości 0,15%
wynagrodzenia brutto, określonego w 14 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;
2) opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto
określonego w 14 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad do dnia ich usunięcia;
3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy albo odstąpienie od Umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 14 ust.1 Umowy;
4) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto umowy
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie
w płatności ze strony Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia
odpowiednio za każdego
Podwykonawcę;
5) naruszenie postanowień 10 Umowy, z wyłączeniem okoliczności opisanych w pkt 4
niniejszego ustępu w wysokości 5 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie osobno, na
każdym poziomie podwykonawstwa;
—

—
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6) niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa
w 5 11 ust. 4, w wysokości 500,00 zł za każdą osobę;
7) niewypełnianie obowiązków o których mowa w 5 11 ust. 5 w wysokości 500,00 zf za każdy
dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia lub dokumentów;
8) stwierdzenia nietrzeźwości personelu Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
bądź stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez wyżej
wymienionych w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy
przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego 10% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa-w 5 14 ust.1 Umowy.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania w kwotach
przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
—

5 17 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokośc
zł
(słownie
) w formie
2. Strony ustalają, że 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj
zł zostanie
zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go
przez Zamawiającego za należycie wykonany, co potwierdzone zostanie Protokołem Odbioru
Końcowego, a pozostałe 30 %„ tj
zł będzie pozostawione na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku nie zakończenia Robót budowlanych w terminie umownym lub wydłużenia
procedury od biorowej, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do
potrącenia z faktury równoważności kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w
pieniądzu, na co Wykonawca wyrażą zgodę.

S 18 Odstąpienie od umowy
1.
2.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności w następujących
przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać
wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część Umowy,
2) gdy Wykonawca nie zachowuje właściwej jakości Robót, bądź prowadzi Roboty w sposób
nienależyty, co stwierdzone zostanie na piśmie przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru,
3) gdy Wykonawca nie dotrzymuje warunków Umowy, w szczególności określonych w 5 10, w
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3.

4.

5.

6.

7.

tym nie dokonuje lub nieterminowo dokonuje zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub zleca Podwykonawcom wykonanie prac
z naruszeniem postanowień 10 Umowy,
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia się z rozpoczęciem Robót o 14 dni lub
przerwie Roboty na dłużej niż 30 dni i wg oceny Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru
zagrażać to będzie wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w 3,
5) gdy wady w przedmiocie Umowy nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika, że
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie,
6) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania
układowego bądź restrukturyzacyjnego lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku
Wykonawcy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego zwrotu dokumentów pobranych od Zamawiającego.
W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień
odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na swój
koszt, a w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
na jego koszt.
Wykonawca zgłosi do odbioru zinwentaryzowane roboty w toku oraz roboty zabezpieczające.
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z Terenu budowy urządzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiający obowiązany jest do:
1) przystąpienia do odbioru robót zinwentaryzowanych i zabezpieczających oraz do zapłaty
wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do
realizacji innych robót,
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.
Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Zamawiający nie dokona płatności za dwie kolejne faktury nie podając
uzasadnienia. Skorzystanie przez Wykonawcę z tego uprawnienia może nastąpić po uprzednim
wezwaniu Zamawiającego do zapłaty przeterminowanych płatności w określonym przez
Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 30 dni.
19 Zmiana umowy

1.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, jeżeli
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W szczególności
należy do nich nadzwyczajna zmiana stosunków, w tym zmiana przepisów w oparciu, o które
realizowana jest niniejsza Umowa.
Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności:
1) na skutek długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych o charakterze
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katastrof, uniemożliwiających prowadzenie Robót. Okoliczność ta wymaga pisemnej zgody
Inżyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) w przypadku zmian Dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego,
3) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków
terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń,
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
4) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków
geologicznych (kategorie gruntu, poziom wody gruntowej itp.),
5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania Robót z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wykopaliska archeologiczne),
6) zaistnienia siły wyższej.
3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy o czas uzasadniony, wynikający z przyczyn
wymienionych w ust. 2 bez względu na to, czy są one zależne czy niezależne od Wykonawcy, nie
stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia i następuje na podstawie aneksu do
Umowy.
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu Umowy— zmniejszenie
wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac,
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę,
4) wystąpienia robót dodatkowych.
5. Zamawiający dopuszcza również dokonanie zmian Umowy w przypadku:
1) zmiany w składzie osób o których mowa w 11 ust 2,
2) zaistnienia zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w
miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca
prawny.
6. Przewiduje się możliwość zmiany parametrów -urządzeń i wyposażenia w przypadku:
1) poprawienia parametrów technicznych, sprawności i wydajności,
2) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących
przepisów,
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

* 20. Autorskie prawa majątkowe
1.

(

W ramach określonego w
14 ust. 1 Umowy wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na
Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa majątkowe do wszystkich
elementów przedmiotu Umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności
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2.

dokumentacji, zainstalowanych programów komputerowych, aplikacji do wizualizacji SCADA I do
urządzeń mikroprocesorowych, PLC, HMI, plików z konfiguracją urządzeń itd.
Autorskie prawa majątkowe przejdą na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony
Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w 12 ust. 12 i obejmują prawo Zamawiającego
do wykorzystania elementów Umowy stanowiących utwór w rozumieniu ustawy przywołanej
w ust.1 na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:
1) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję za pomocą wszystkich technik,
dla wszelkich celów włączając bez ograniczeń budowę, wykończenie, utrzymanie,
promocję, reklamę, przywrócenie do pierwotnego stanu;
2) przechowywanie w pamięci komputerowej lub innym nośniku elektronicznym;
3) zwielokrotnianie egzemplarzy utworów dowolną techniką;
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem;
5) w zakresie rozpowszechniania utworów i obiektów je urzeczywistniających w sposób inny
niż określony powyżej publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych
wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury,
a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej
możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
6) wykorzystania i rozpowszechniania utworów w celu realizacji i eksploatacji obiektów je
urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć
7) modyfikację, dalszą rozbudowę, zmiany, adaptacje, przeróbki itp. utworów.
Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia autorskich praw
majątkowych do wszystkich elementów przedmiotu Umowy, będących zgodnie z ust. 1
utworami, na dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2, bez prawa
Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez ponoszenia
dodatkowych kosztów korzystać z utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie
niezbędnym do wykonania i użytkowania inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiającego
z obowiązku naprawienia wszelkich szkód, a także ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający
mógłby ponieść w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych osób trzecich do utworu.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności wobec
osób poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia zobowiązuje się
naprawić powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca przenosi na
Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utwory zostały utrwalone.
Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach określonego w 14
ust. 1 wynagrodzenia, zezwala bez ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie zależnych
autorskich praw majątkowych wynikających z określonego utworu, stanowiącego element
przedmiotu Umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom
trzecim, na wykonywanie tych zależnych autorskich praw majątkowych.
Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony utwór będący elementem przedmiotu
Umowy, a którym przysługują osobiste autorskie prawa majątkowe, nie będą podnosić
w stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku
-

-

3.

4.

5.
6.

7.
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dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek danego utworu,
stanowiącego element przedmiotu Umowy.
8. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający będzie mógł korzystać bez żadnych ograniczeń
z utworów przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także wprowadzać
zmiany do nich po odbiorze końcowym do celów związanych z prawidłową eksploatacją,
utrzymaniem, remontami i modernizacjami inwestycji.
9. Postanowienia dot. autorskich praw majątkowych zachowają ważność po zakończeniu
wykonywania przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek
powodu.

* 21 Postanowienia końcowe
W sprawach, które nie są unormowane niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej Umowy.
3. Zamawiający
będzie
kierował
korespondencję
do
Wykonawcy
na
adres:
fax
adres e-mailj
4. Wykonawca będzie kierował korespondencję do Zamawiającego na adres: Elbląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rawska
2-4, 82-200 Elbląg, fax
„ adres e-mail
5. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję doręczoną na adres
wskazany w ust. 3 i 4 uważa się za skutecznie doręczoną.
6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
1.

Wykonawca

Zamawiający

Integralną część Umowy stanowią:
1. Załącznik nr 1 Projekty budowlane, wykonawcze
2. Załącznik nr 2 STWiORB
3. Załącznik Nr 3 —Działania promocyjne
4. Załącznik Nr 4 Oferta Wykonawcy
5. Załącznik Nr 5 Kosztorys ofertowy
6. Załącznik Nr 6 SIWZ
-

—

-

-

-
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Załącznik nr 10 do SIWZ

DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Wykonanie, dostawa, montaż wraz z konstrukcją tablic informacyjnych i pamiątkowych dla
„Kontraktu K.2 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
ścieków w mieście Elblągu” realizowanego w ramach projektu nr POIS.02.03.00-000025/17 pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”.

1.

Opis działań promocyjnych:
Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych
które po zakończeniu projektu będą
pełniły funkcję tablic pamiątkowych zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta
„

realizującego projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 dla projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” oraz
zaprojektowanie i wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu ze środków krajowych
(N FOŚiGW).

2. Działania promocyjne obejmują:
a)

Zaprojektowanie tablic informacyjnych zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania
projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko dostępnych na stronie
https://www.pois.goy.pl/strony/o-proramie/romocia/zasady-promocii-i

oznakowania-proiektow-w-programie/
b) Zaprojektowanie tablicy informującej o dofinansowaniu ze środków krajowych
fNFOŚiGW) zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji oznakowania przedsięwzięć
dofinansowywanych
ze
środków
NFOŚIGW
dostępnych
na
stronie
httr://www.nfosiw.oy.pI/oferta-fina nsowa nia/srodki-kraiowe/informacie
oolne/instrukcia-oznakowania-rzedsiewziec/
c) Wykonanie, dostawa i montaż tablic wraz z konstrukcjami w miejscu uzgodnionym z
Zamawiającym, zgodnych z poniższą tabelą, każda z jednego arkusza materiału
trwałego (niedopuszczalne jest wykonanie tablic z więcej niż jednego segmentu!
panelu! modułu), odpornego na warunki atmosferyczne, po formalnej akceptacji
Zamawiającego, przy czym wykonaniu będą podlegać tablice zgodnie z niżej
zamieszczoną tabelą.
3.

Kod CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
-

4.

Lokalizacja tablic— miasto Elbląg, dokładna lokalizacja w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

5.

Wzory tablic

Fundusze
Europejskie

Unia Europejska
Fundusz Spójności

InFrastruktura Środowisko

[Twój tytuł projektu do uzupełnienia]
Cel projektu: [Twój cel projektu do uzupełnienia]
Beneficjent: [Twoja nazwa do uzupełnienia]

www.mapadotacjLgoy.pt

LOGO

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego
za realizację

Tytuł przedsięwzięcia
Wartość przedsięwzięcia:

„

PLN

Pożyczka/dotacja N FOŚiGW:

„

PLN

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej

Tablica informacyjna/pamiątkowa powinna zawierać następujące informacje:

1)
2)
3)
4)
5)

nazwę beneficjenta
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością;
tytuł projektu Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg
cel projektu
Poprawa jakości środowiska poprzez modernizację gospodarki ściekowej
na terenie miasta Elbląga
zestaw logo znaki FE i UE
adres portalu www.mapadotacji.goy.pI.
-

-

-

—

Dane
oraz treść do tablicy informującej o dofinansowaniu ze środków krajowych
(NFOŚiGW) należy uzgodnić z Zamawiającym.
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6.

Opis tablic

Kontraktlzadanie w ramach
projektu
K.2. Zadanie 1: Budowa
przebudowa kanalizacji
sanitarnej dla dzielnicy
Zawodzie wraz z
przebudową przepompowni
ścieków Grochowska i
budową nowej
przepompowni
ścieków Kotwicza i
Nowodworska w Elblągu
K.2 Zadanie 2: Przebudowa
odcinków kanalizacji
sanitarnej na terenie
dzielnicy Zatorze i
Śród mieście wraz z
przebudową przepompowni
ścieków Malborska i Tamka
w Elblągu

K.2 Zadanie 3: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków dla
zabudowy mieszkaniowej
przy ul. Wiązowa
Jesionowa w Elblągu
-

7.
L.p.
1.

2.

3.

Rodzaj tablicy

Materiał

Tablica informacyjna POuŚ, która po
zakończeniu projektu będzie pełniła funkcję
tablicy pamiątkowej (szt. 1), wstępnie
zlokalizowana przy budowanej przepompowni
ścieków Nowodworska”;
Wolnostojąca, jednostronna o wymiarach 0,8
m (wysokość) x J „2 m (szerokość) z
mocowaniem przeznaczonym do
umieszczenia w gruncie

Stal
ocynkowana,
malowana
proszkowo,
oklejona folią z
wydrukiem
solwentowym

Tablice informacyjne POuŚ, które po
zakończeniu projektu będą pełniły funkcję
tablic pamiątkowych (szt. 2), wstępna
lokalizacja tablic: 1 szt. przy modernizowanej
przepompowni ścieków „Tamka” i 1 szt. przy
modernizowanym kanale sanitarnym w ul.
Tysiąclecia lub w ul. Malborskiej;
Tablica informująca o dofinansowaniu ze
środków NFOŚiGW, która po zakończeniu
projektu będzie pełniła funkcję tablicy
pamiątkowej (szt. 1), wstępnie zlokalizowana
przy modernizowanym kanale sanitarnym w ul.
Malborskiej;
Tablice wolnostojące, jednostronne o
wymiarach 0,8 m (wysokość) x 1,2 m
(szerokość) z mocowaniem przeznaczonym do
umieszczenia w gruncie
Tablica informacyjna POuŚ, która po
zakończeniu projektu będzie pełniła funkcję
tablicy pamiątkowej (szt. 1) zlokalizowana na
terenie zadania;
Wolnostojąca, jednostronna o wymiarach: 0,8
m (wysokość) x I „2 m (szerokość) z
mocowaniem przeznaczonym do
umieszczenia w gruncie.

Stal
ocynkowana,
malowana
proszkowo,
oklejona folią z
wydrukiem
solwentowym

Stal
ocynkowana,
malowana
proszkowo,
oklejona folią z
wydrukiem
solwentowym

Ilość tablic
Kontrakt/Zadanie
K.2. Zadanie 1: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy
Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową
nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu
K.2 Zadanie 2: Przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie
dzielnicy Zatorze i Śródmieście wraz z przebudową przepompowni ścieków
Malborska i Tamka w Elblągu
K.2 Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa Jesionowa w Elblągu

Ilość
1. szt

3 szt

J szt

-

8.

Terminy realizacji
1) Tablice dostawa i montaż w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty
budowlane
-

Elbląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpuwiedziainości
(EPWiKSp.zo.o.)
82-300 Elbląg, ni. Rawska 2-4
fax 55 230 71 03
tel. 55 230 71 05
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